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Resumo: Este projeto apresenta um ambiente de simulação para robôs móveis a rodas com a 
configuração motora tração-diferencial. A simulação integra a execução de comandos de voz e 
interação reativa com o ambiente de locomoção por meio de sensores internos não visuais. Para a 
realização de testes reais foi construído um protótipo com tração diferencial. 
 
Palavras-chave: Geração de trajetória, comando de voz, tração diferencial 
 

INTRODUÇÃO 
 
É muito rica a diversidade de tarefas que 
podem se atribuídas a robôs móveis a rodas 
(Mello, 2007). Para que essas atividades 
sejam realizadas de forma otimizada por  
robôs autônomos, é necessário um estudo 
prévio das configurações do robô e da e seu 
comportamento cinemático e dinâmico. Para 
isso, a concepção de ferramentas de 
simulação virtual auxilia muito no trabalho do 
projetista. Diversos testes que seriam 
realizados em um protótipo podem ser 
dispensados ou previamente analisados 
utilizando-se um ambiente de simulação 
virtual.  
Este trabalho apresenta um ambiente de 
simulação virtual de um robô a rodas com 
tração diferencial. Para isso, é realizado o 
estudo de uma arquitetura de controle reativa 
que monitora por meio de sensores a 
configuração do ambiente explorado, e utiliza 
essas informações em conjunto com os 
comandos de voz fornecidos pelo usuário para 
movimentar o veículo. Vale ressaltar que, a 
fusão sensorial realizada na simulação é 
também objeto de estudo de grande interesse, 
pois, permite a análise da resposta e da 
integração de informações oriundas dos 
sensores utilizados. 
O ambiente de simulação desenvolvido 
apresenta diversas opções de configuração. É 
possível definir comandos de locomoção no 
modo manual, também por comando de voz 
além da opção vagar evitando colisões com 
obstáculos. A presença de obstáculos ao 
workspace permite a simulação de reações. 
Neste trabalho também são descritas as 
principais características dos Modelos Ocultos 
de Markov necessários ao reconhecimento de 
voz.  

 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Desenvolveu-se um ambiente virtual de 
simulação para facilitar o estudo da cinemática 
de um veículo com tração diferencial. Este 
ambiente desenvolvido em linguagem C aplica 
em seu algoritmo uma modelagem cinemática 
de robôs móveis de tração diferencial. O 
simulador apresenta duas partes principais: 
sendo que uma delas permite simulação para 
a cinemática direta e outra para a cinemática 
inversa. Na parte do simulador que trata da 
cinemática direta têm-se como dados de 
entrada as velocidades das rodas em cada 
instante e o simulador calcula a posição do 
robô exibida de modo gráfico.  
O Ambiente desenvolvido ainda fornece a 
possibilidade de alterações nas configurações 
do robô que está sendo simulado, como 
distância entre as rodas, tamanho das rodas, 
entre outras características. A geração de 
trajetórias exige um estudo da cinemática 
inversa. Na parte da cinemática inversa, o 
usuário fornece as coordenadas do plano de 
locomoção através das quais o robô deverá se 
mover, as configurações do robô e o tempo no 
qual o percurso deverá ser realizado. Tem-se 
como saída a geração de um perfil de 
velocidades para as rodas. A abordagem 
utilizada para a locomoção entre esses pontos 
foi apresentada por (Reeds e Shepp, 1990) 
composto por concatenações de segmentos 
de reta e rotações sobre o próprio eixo do 
robô.  
São fornecidas ainda ao usuário as seguintes 
opções de comando: controle manual, 
execução de perfis de velocidades, comando 
de voz e o comando “vagar”. Entre as opções 
de configurações do simulador estão a de 
“exibir trajetória” e “inserção de obstáculos” 
sendo essa última útil para a análise de 
movimentação com detecção de colisões. 
Quanto ao reconhecimento de palavras que 
define o comando de voz utilizou-se o sistema 
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RecVoz, desenvolvido por (Andreão, 2001), 
que realiza todo o processamento do sinal de 
voz: extração de parâmetros, treinamento e 
teste dos modelos de cada palavra do 
vocabulário. Este sistema utiliza como técnica 
de reconhecimento de fala a Comparação de 
Padrões. Em sistemas que utilizam essa 
técnica inicialmente um locutor grava os 
comandos a serem reconhecidos e no 
momento do reconhecimento o sinal captado é 
comparado com os padrões de referência. 
Além do reconhecimento de dígitos já 
implementado pela dissertação citada, treinou-
se uma nova base de dados para o 
reconhecimento de comandos associados aos 
movimentos de um robô a rodas. 
Por fim desenvolveu-se um protótipo de um 
robô a rodas de tração diferencial, sendo esta 
a mesma configuração de sistema de 
locomoção utilizada em cadeiras de rodas 
motorizadas (Figura 1). Este veículo possui 
rodas conectadas a motores de passos e o 
controle do movimento é realizado por dois 
microcontroladores. Neste protótipo os 
comandos básicos de locomoção (comandos 
de translação e rotação) são configurados por 
meio de botoeiras. Esses comandos são 
visualizados num display na plataforma tanto 
durante a programação dos movimentos 
quanto na execução dos mesmos. Foram 
inseridos sensores de contato no robô para a 
detecção de obstáculos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Robô a rodas construído  
 
CONCLUSÃO 
 

Este trabalho estabelece uma fase 
inicial importante de estudos para a aplicação 
de robôs móveis em ambientes semi-
estruturados, tendo sido analisada em nível de 
simulação, a integração sensorial para 
geração de comportamento reativo e a 
geração de movimentos a partir de comandos 

de voz. O desenvolvimento de uma ferramenta 
de simulação permite a continuidade deste 
estudo com a generalização dos parâmetros 
construtivos do robô, o que viabiliza a 
aplicação futura desta arquitetura de controle 
a veículos reais como, por exemplo, uma 
cadeira de rodas.  
O próximo passo nesta pesquisa é a 
adaptação da arquitetura proposta em uma 
cadeira de rodas, e a correção dos parâmetros 
de controle necessária a esta aplicação real.  
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